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 سم.

  ....؟...بعرفة والوقوف الطواف بين التفريق بخصوص طالب:
 .نعم

 ........طالب:
 للوقووف بالنسوبة أموا ،الصوةة وبوين بينو  كبيور شوب  وجو  وفو  محضوة، عبوادة :أقوو  ،محضة عبادة فهو الطواف أما

 نعم؟ وم،ن محل ه و  ،ومنى بمزدلفة المبيت ومشب  للمبيت مشب  فهو
 .سم

  ......طالب:..
  يش؟إ مضاعفة

 طالب:........
  كل . الحرم ،كل 

  .طالب:.......
 المسعى. من وال الساحة من ال

 سم.
 وبعد: هللا رسول على والسالم الةوالص ،هلل الحمد
  ين.سامعلول ولشيخنا لنا اغفر اللهم
 :-تعالى هللا رحمه- المصنف قال
 :والعمرة الحج صفة :باب

 طلعىت فىذاا بمنىى بيتوي الحرم، بقية من ويجزئ  منها، الزوال قبل التروية يوم بالحج اإلحرام بمكة للمحلين يسن"

 عنىىد راكبىىا   ويقىىف والعصىىر، الظهىىر بىىين يجمىىع أن وسىىن ،عرنىىة بطىىن إال موقىىف وكلهىىا عرفىىة، إلىى  سىىار الشىىم 

 ورد. بما الدعاء من ويكثر الرحمة، وجبل راتالصخ
  .يقف   :تقو  أن بد ال كثر  ويو   :قلت إذا

 نعم. إيطالب: 
  الجميع. انصب عطف كان إن ،استئناف يكون  إما

 ...راكبا   ويقف  طالب: 
  ؟نعم ،راكبا   يقف   أن سن إذا   ،ع  ميج أن سن :قلت أنت ،يقف   ،يقف  

  ..بالضم.... مشكلطالب: 



  ؟منع نستأنف ، كل  الباق  ،الجميع ستأنفا استئناف كان إن
 ومىن ورد، ممىا الىدعاء مىن ويكثىر الرحمىة، وجبىل الصخرات عند راكبا   ويقف والعصر، الظهر بين يجمع أن وسن

ال حجىه صى  لىه أهىل وهىو ،النحىر يوم إل  عرفة يوم فجر من لحظة ولو وقف  قبىل ودفىع نهىارا   وقىف ومىن فىال، وا 

 ...مزدلفة   إل  الغروب بعد يدفع ثم فال، فقط ليال   وقف ومن دم، فعليه قبله يعد ولم الغروب
 .مزدلفة  

 وقبلىه الليىل، نصىف بعد الدفع وله ،بها ويبت اءين،العش بين بها ويجمع الفجوة، ف  ويسرع ،بسكينة مزدلفة إلى

 هللا ويحمىد  عنىد  يقىف أو ،قىا ر ف الحىرام المشىعر أتىى الصىب  صىلى افذا قبله، ال الفجر بعد إليها كوصوله دم فيه
َاا :ويقرأ ،ويكبر   ةرمي أسرع محسرا   بلغ فذاا يسفر، حتى ويدعو ،اآليتين [البقرة سورة (891)] َعَرَفاٍت{ م  نْ  َأَفْضت م }َفذ 
 جمىرة إلى  محسىر وادي مىن هى و  ،منىى إلى  وصل فذاا والبندق، الحمص بين سبعون  وعدد  الحصى وأخا حجر،

 ..إبطه. بياَض  يرى  حتى اليمنى يد  يرفع متعاقبات، حصيات سبعب رماها العقبة
 .بياض  

  نعم.طالب: 
 بياض   رى ي  

  :إليكم هللا أحسنطالب: 
 ،قبلهىا التلبيىة ويقطىع يقىف، وال ثانيىا   بهىا وال بغيرها الرم  يجزئ  وال حصاة، كل مع ويكبر إبطه، بياض   ى ير   حتى

 شىعر ، جميىع مىن يقصر أو ويحلق ،معه كان إن هديا   ينحر ثم يل،الل نصف بعد ويجزئ  الشم  طلوع بعد ويرم 

 وال دم، بتىخخير  يلزم وال ،نسك والتقصير والحالق النساء، إال ش ء كل له حل قد ثم أنملة، رقد المرأة منه وتقصر

 والنحر. الرم  على بتقديمه
 .يكف  ،بركة بركة،
 .أجمعين وصحب  آل  وعلى محمد نبينا ،ورسول  عبده على وبارك وسلم هللا وصلى ،العالمين رب هلل دالحم
  عنده؟ إيش

  .طالب:.......
 يخالف. ما ،بأس ال ،بأس ال

 :-تعالى هللا رحم - يقو 
 الكتوواب ذلووك فوو  واألصوول ،وعموورة حوو  موون المناسووك بهووا تووىدى التوو  والكيفيووة الهيئووة أي والعمىىرة" الحىىج صىىفة "بىىاب:

 -والسووةم الصوةة عليوو - النبو  حجووة ،مفصولة جووا ت الحو  وصوفة مناسووك،ال كتواب موون المقصوود هووو وهوذا ،والسونة
 موون قصووودالم هوول المناسووك، فوو  المقصووود هووو هووذا ،وغيرهمووا وددا وأبوو  مسوولم صووحي  فوو  جووابر حوودي  فوو  مفصوولة

 هوووو هوووذا ؟نعوووم ؟المشووورو  الوجووو  علوووى النسوووك يوووىدي المكلوووف المسووولم أن المقصوووود أو اإلحووورام محظوووورات المناسوووك

ن المناسك كتاب من المقصود ليس ،المقصود  .مثة   اإلحرام محظورات تبعا   دخلت وا 
 الحىرم بقيىة من ويجزئ  منها، الزوال قبل التروية يوم بالحج اإلحرام بمكة للمحلين "يسن :-تعالى هللا رحم - يقو 

 غيورهم، يشمل كما عمرت ، من حل متمتع من عليها والوافد ،أهلها من الساكن ذلك ويشمل بمكة المحل بمنى" ويبيت



 الموا  فيو  يتوروون  كوانوا النواس ألن بوذلك سوم  ،الحجوة ذي مون الثوامن اليووم وهوو ،التروية يوم بالح  يحرمون  هىال 

 مون ويتوزودون  يتوروون  فكوانوا ،الموا  من خالية كانت ما ، فيها ليس المشاعر من العبادات هذه أماكن ألن بعده؛ لما

 وهكذا. منى إلى ولرجوعهم ؛ومزدلفة وعرفة لمنى يكفيهم ما يتزودون  الثامن، اليوم ف  الما 
واألولى أن يحرم من المكان الذي هو ناز  في ، يقو  شيخ  ،قبل الزوا  منها يعن  من مكة، منها يعن  من مكة

: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو ناز  في ، وكذلك المك  يحرم من أهل  يعن  -رحم  هللا تعالى- اإلسةم
  ن بيت . م

أقيموا )): -صلى هللا علي  وسلم-قا : قا  رسو  هللا  -رض  هللا عن -ف  صحي  مسلم من حدي  جابر 
، قصروا، وأقيموا حةال  و  ،وبين الصفا  والمروة ،طوفوا بالبيت حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالح (( حةال  

هكذا وجههم  ،الحل كل  إذا طافوا وسعوا وقصروا حلوا ال يقصد الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، هى  ؟يقصد من
-، والذي منع  من ذلك كون  ساق الهدي -علي  الصةة والسةم-وبهذا أمرهم  -علي  الصةة والسةم-النب  

التروية يستوي ف  ذلك  يحرم يوم ((حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالح )) :، الشاهد-علي  الصةة والسةم
صيام ثةثة أيام  ؟وعادم الهدي، الذي يعدم الهدي ماذا علي  -هدي المتعة-واجد الهدي قدم بيان  على ما ت

ظاهر النص إذا كان يوم التروية فأهلوا بالح ، يشمل واجد  ؟وسبعة إذا رجع إلى أهل ، متى يحرم عادم الهدي
 وفيهم الواجد وفيهم العادم.  ،لترويةوهكذا امتثل الصحابة هذا األمر فأهلوا بالح  يوم ا الهدي وعادم الهدي،

 من األيام؟  ماذا بق  لهم ؟ضحىوهم إنما أحرموا بالح  يوم التروية  كيف يتم صيام ثةثة أيام ف  الح  إذا  
 . طالب:......
 ..والتاسع. ؟صاموا ف  الح الثامن صدق أنهم اليوم ، لو صاموا ضحىاآلن إذا أهلوا 
 طالب:......
 ؟هل يصدق علي  أن  صامها ف  الح  ليل قبل أن يحرمى من الحتى لو نو 
حرامه بدأ حجه و ال ألن طالب:   .... من نصف النهار الاي...ا 

ف  اليوم السادس ليصوم السابع والثامن، أو السادس  ؟من نصف النهار، ولذا قا  بعضهم: ينبغ  أن يحرم متى
بع ليصوم السابع والثامن يحرم ف  اليوم السا ون:ولوالسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر، وعند الحنابلة يق

ال مو بظاهر والتاسع؛ علي  -لكن هل ف  الحدي  ف  توجي  النب   ؟لتكون األيام الثةثة كلها ف  الح ، ظاهر وا 
وفيهم  ،أمرهم بأن يهلوا بالح  يوم التروية ،على هذا؟ ليس في  دليل لصحابت  الكرام ما يد  -الصةة والسةم

 كيف يتم صيام ثةثة أيام ف  الح ؟  جد وفيهم العادم بة شك، إذا  الوا
 طالب:.......

 ؟يشإإال  صيامها أيام التشريق ال يجوز
  طالب:.......

ال فاألصل أن صيامها حرام، ام يستطع الهدي، لمن ل قبل أن يحرم  ن لو صام الخامس والسادس والسابعآلوا 
  ؟بالح  ما الحكم

 صحي . اإلسالم على قول شيخطالب: 



المسألة مفترضة ف  متمتع وصل إلى مكة ف  اليوم األو  من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، أنتظر اليوم 
لثامن قبل أن يحرم الثان  والثال  والرابع عل  أن يجد الهدي ما وجد هدي قرر أن يصوم السادس والسابع وا

 لماذا؟  ،مجزئ  ؟يشبالح ، صيام  إ
 ..طالب:.......

 ؟يشإ
 طالب:.......

ف  كةم  ع وحج  معروف عند أهل العلم، نعم،واالرتباط الوثيق بين عمرة المتمت ،عمرةالسبب الوجوب اإلحرام ب
وسبق أن ذكرنا  ،يصوم قبل أن يتلبس بالح ل  أن  وهذا سبق أن قررناه، إذا   ،شيخ اإلسةم الذي ال نزا  في 

وب ووقت وجوب فإن  يجوز فعلها بين السبب والوقت، نعم لعبادة سبب وج؟ إذا كان ليشة، قاعدة إالقاعد
 ؟إجما 

 طالب:.......
 ؟بين السبب والوقت

 . بعد الوقت إجماعا  طالب: 
أجزنا الصيام لماذا ال  اإذمحل خةف،  ؟قبل السبب، لكن بينهما وقبل  إجما  ما يجوز ،بعد الوقت إجما  نهي

 ل  هو نحر الهدي؟ ؟ األصل الإلحرام لماذا ال نجيز البد البد  قبل التلبس با إذا أجزنا ؟نجيز األصل
 طالب:........ 

 ؟نعم
 طالب:........ 

ال ف ف  مذهب ورواية  ،  عند الحنفيةعلى هذه القاعدة أن  يجوز، وهو وجألصل لو احتى يبلغ الهدي محل  وا 
 أحمد.

 .... طالب:.....
 ح .قبل أن يتلبس بالأن يصوم ال قبل ما يمنع، ما يمنع 

 طالب:........ 
 ال ألن  األصل أن أيام التشريق يمنع الصيام فيها.

  طالب:........
رجع ، ولذا لو قا : أريد أن أهو دخل ف  الح  ة الت  ينوي التمتع بها إلى الح على كل حا  من إحرام  بالعمر 
 ال.  :فأريد أن أرجع، نقو الحل كل  أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت 

لَّه {غير أنه متلب  بالحج وهو أقصد ش ء آخر أنا طالب:  فيكون  [( سورة البقرة891)] }َحتَّى َيْبل َغ اْلَهْدي  َمح 
 فيكون هاا بال خالف؟ الت  يخمر فيها بالاب  صيامه ف  األيام
 المبد ؟ حكمليكون البد  ل  

 إي نعم.طالب: 



قا  جابر ف  حديث   ،يخرج إلى منى ،ز  في الذي هو نا ج إلى منى، بعد أن يحرم من مكان ثم بعد ذلك يخر 
فصلى  -صلى هللا علي  وسلم-رسو  هللا  ، وركبالطويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالح 
 . حتى طلعت الشمس بها الظهر والعصر، والمغرب والعشا  والفجر، ثم مك  قلية  

ال أو دم الهدي اتكفير السنتين وبين ع بصيام  الذي يرجورق بين المتنفل وهل هناك ف ؟صوم يوم عرفة حكم 
 ه؟فرق؟ ها

  طالب:.........
 أصوم عرفة من أجل أن  يكفر سنتين. وبيذح  يوم العيد، يقو : أب  واجد للهديشخص 

 طالب:......... 
 ؟ويش هو
  ...ف  فرق أنه حاج.طالب: 

ال ما يصوم   ؟وعلى هذا يصوم وا 
 ال يصوم. طالب: 

 . أشرف أنتتقو  يا  وأنت شو
 طالب:.......

ال ل  أن يصوم  ؟نه  وا 
 ...أن يصوم. -صلى هللا عليه وسلم-يا شيخ، نهى النب  نه  ال هورد فيطالب: 

 ودرجت ؟ ،يوم عرفة بعرفة
 ضعيف. أظنه طالب: 

علي  الصةة -يب بصوم يوم عرفة، والنب  غر عيف، الحدي  ضعيف، وعندنا التنعم ضتظن ،  الضعيف 
 أفطر يوم عرفة. -لسةموا

  ....الحاجتقوي قضية  الضعيفضد هاا الحديث ب  يا شيخ ما ف  ما يعطالب: 
 ، العلة بمفردها ال تنهض للمنع.العلة ما تنهض للمنع

 طالب:.......
  ؟نعم ؟هل يأثم أن يصوم؟ يصوم، لكن هل يحرم علي  أن يصوم الاألفضل أ
  .....سنتين وأجر الحج األجردرك وتنشط وكاا ي طيب لو صام يا شيخطالب: 

 صرح بالتحريم، تحريم صوم يوم عرفة، وقا : إن  آثم.فقد  -رحم  هللا-ابن باز أما الشيخ 
  ...طالب:....

 . بالهدى يوم بق  ساعة للغروب نز  الحرمطيب، ال هنا أسهل من مكة، مكة حر، جلس 
 طالب:........ 

مفهوم  أن اإلحرام بالح  ال يجزئ من  "ويجزئ اإلحرام من بقية الحرم" :قول  ،ال يشر  ل  الصيام، نعم ،ال ال
يعن   "منها التروية يوم بالح  اإلحرام بمكة للمحلين يسن"ألن  قا :  "من بقية الحرم ويجزئ "قا : ألن   ؛الحل



 يجزئ من كما أن اإلحرام بالعمرة الهوم  أن اإلحرام ال يجزئ من الحل مف" من بقية الحرم "ويجزئ من مكة 
 الحرم.

 ..طالب:......
 ؟، نعمقلية   تري ، تري 

 .طالب:.......
، وعلي  مشى الشارح ، المشهور من المذهب أن  يجزئ أن يحرم بالح  من الحلهللا أقل أحوال  الكراهة الشديدةو

 ؟نعم" ويجزئ من بقية الحرم وغيره" :حرف كلمة الماتنألن   البهوت ؛
 طالب:........

والذي مشى علي   ،وعلي  مشى الشارح ،نعم، المشهور من المذهب أن  يجزئ أن يحرم من الحل "ج ومن خار "
 الماتن مفهوم  أن  ال يجزئ، فكما أن  ال يجزئ إحرام المعتمر من الحرم، ال يجزئ إحرام المحرم من الحل. 

أجمعوا على  :ة، يقو  ابن المنذروالمبيت بمنى سن ،-علي  الصةة والسةم-كما فعل النب   "منىب ويبيت"قول : 
ف، فإذا من منى ش   إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب في  الوقو  ا  على من بات ليلة عرفة خارجأن  ليس 

ار إلى عرفة، وكلها موقف إال بطن عرنة، إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى بمنى طلعت الشمس س
إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ومنى سار  الفجر،و  العشا الظهر والعصر والمغرب و  خمسة،ال ؟األوقات كم

 -منىف  يعن  - ثم مك  قلية  ، ف  حدي  جابر: "-علي  الصةة والسةم-كما فعل النب   ،منها إلى عرفة
وال تشك قريش إال أن   -صلى هللا علي  وسلم-فسار رسو  هللا  ،وأمر بقبة تضرب ل  بنمرة ،حتى طلعت الشمس

ولن يخرج  ،لن يتجاوز مزدلفة -علي  الصةة والسةم-قريش ال تشك أن النب  يعن   "شعر الحرامواقف عند الم
 وهم ،ألنهم يزعمون أنهم هم أهل الحرم ؛هم ال يخرجون من الحرم ،ف  الجاهليةعن الحرم، كما كانت تصنع 

فأجاز رسو  " أهل ألنهم رم أن يخرجوا من الح لهم هم ال ينبغ لكن  ،وغيرهم ينبغ  أن يخرج إلى الحلالحمس 
 -علي  الصةة والسةم-ل النب  ع  وف   "حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت ل  بنمرة -صلى هللا علي  وسلم-هللا 

وه  الت  من بقايا دين إبراهيم قبل أن    حجت  األولى الت  قبل فرض الح الوقوف بعرفة قبل الهجرة لما ح
؛ وهذا قبل أن يسلم جبير بن مطعم ،وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر ولذا لم ،وقف بعرفة الح يأمر ب

: ما با  هذا وهو واقف بعرفة، استنكر قا  -علي  الصةة والسةم-وجد النب   ،ألن  أضل بعيره فوجده بعرفة
ل   حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت -صلى هللا علي  وسلم-، على كل حا  أجاز رسو  هللا من الحمس

إن ))وقا :  ،أمر بالقصوى فرحلت ل  فأتى بطن الوادي فخطب الناسغت الشمس ا فنز  بها حتى إذا ز  ،بنمرة
 ... إلى آخره.((كم وأموالكمدما 

  ..هاه؟وكلها.
 مكان المسجد اآلن. طالب:.....

هذا متصل  تثنا االس وكلها موقف إال بطن عرنة، كلها أي عرفة موقف إال بطن عرنة، إي نعم إي  مسجد نمرة،
ال منقطع؟  ال منقطع؟ يعن  عرنة من عرفة وعرفةوا    ؟كلها موقف إال بطن عرنة، متصل وا 

 طالب:........ قول مالك. 



ال منقطع؟  :سبحان هللا، أنا أقو  ذا قلنا: إإن قلنااالستثنا  متصل وا   :نها ليست من عرفة فاالستثنا  منقطع، وا 
 ل.الستثنا  متص: اأنها من عرفة قلنا

 -رحم  هللا-ولذا ال يجزئ الوقوف فيها، بينما اإلمام مالك  ،وعرفنا رأي الجمهور، وأن عرنة ليست من عرفة
، ولو لم تكن من عرفة ما استثنيت، ما وه  من عرفة، ولذا استثنت ،يقو : يجزئ الوقوف ف  بطن عرنة

على كل حا  رأي  ،ال يلتبس األمر ألن  ؛، نعمقو  كذاما يمكن ي ن مزدلفة((ارفعوا ع))، مزدلفة استثنى
ورأي الجمهور هذا نقل   ..،وأنها ليست من عرفة، واإلمام مالك ،الجمهور أن الوقوف ال يجزئ ف  بطن عرنة
بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن اإلمام مالك أن حج  تام،  ،ابن هبيرة ف  اإلفصاح عن األئمة األربعة

ارفعوا عن )) لماذا؟ ألن  خالف األمر، ،ووقوف  صحي ، لكن يلزم  دم ،يعن  من وقف ببطن عرنة حج  تام
على رأي اإلمام  ا  يكون الح  تام حينئذ  و  ،فيجزئ الوقوفاألمر فلزم  دم، وعرنة من عرفة  خالف بطن عرنة((

 مالك. 
من  هذا؟ أو و  هذاحج  تام وعلي  دم، نقبل قوابن رشد نقل عن مالك أن   ،اتفاق األئمة األربعة ابن هبيرة حكى

  ؟أخرى غير الرجو  إلى كتب 
 طالب:....... 

 أعرف بمذهب . هو و  ،ألن  مالك لماذا؟  ،ابن رشد
من حدي   مخرج ف  ابن ماج  ارفعوا عن بطن عرنة(()عرفت كلها موقف((، ))) :مطعمحدي  جبير بن 

وهو  ،ن عباسمن حدي  اب أيضا  حمد وابن حبان من حدي  جبير بن مطعم، ابن حبان والحاكم جابر، وعند أ
   طرق .و صحي  بمجم

أن يجمع بها بين  على اختةف النسخ،ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو ويسن أو سن "يقو :  
 . عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعا  مما ورد الظهر والعصر ويقف راكبا  

 طالب:....... 
 ال بأس.  ةياستئنافالواو إذا استأنف من جديد 

 طالب:.......
الجمع بين الصةتين هناك الظهر  بغض النظر عن السنية، هو يتحد  عن الوقوف راكبا   ؟إي  ويش المانع

هو المسافر والمعذور، و نما هو لمن ل  أن يجمع ن الشارح أن ذلك إوبي   ،والعصر نص المىلف على أن  سنة
ل  أن  ولذا قا : لمن ل  أن يجمع، ومعروف أن الذي ،  السفرالسفر، سبب ؟يشأن الجمع سبب  إعلى وهذا بنا  

عندهم يشر  الجمع للجميع، لمن هو من عرفة مسافة الحنفية  ،كالمريض مثة   يجمع هو المسافر والمعذور
باإلتمام  الم يأمر أحد -علي  الصةة والسةم-سبب الخةف أن النب   ، لماذا؟ ألن  نسك،قصر أو أقل أو أكثر

أتموا فإنا "حفظ عن  أن  قا :  عرفة وال ف  مزدلفة، الجمع الهائل الذين صلوا مع  ف  عرفة ومزدلفة ما ال ف 
لكن  ،بمكة، قا  ذلك بمكة، فد  ذلك على أن أهل مكة بمكة ال يجوز لهم أن يجمعوا ؟قا  ذلك متى "سفرقوم 

 .-حم  هللار -بن تيمية اوهذا اختيار شيخ اإلسةم  ف  المشاعر لهم أن يجمعوا،
 . طالب:.......



  كل صةة بدون جمع إي .
 طالب:........

 المسافر يقصر. 
  :........طالب

ىال  أهل منى ف  حكم ه، الذي ال يجيز للمقيم، و نعم ،على كل حا  كل على مذهب  الذي ال يجيز للمسافر
وف   ،الذي هو ف  عرفة المقصود الجمع ، كل على مذهب ،ما تبعد ش  ، نعم ؟يش تبعد عن مكةالمقيم إ

أتموا، وال قا  لهم: وقتوا  :ولم يحفظ عن  أن  قا  ،بالجميع -علي  الصةة والسةم-مزدلفة، جمع النب  
 صلواتكم، كل صةة ف  وقتها.

 طالب:........
 اوالناس مطلوب منهم أن يتفرغو  ،كبيرهائل ، وما دام ما حفظ والجمع -هللا رحم –هذا اختيار شيخ اإلسةم 

 نعم.  ،-إن شا  هللا تعالى-للعبادة ف  هذا اليوم وهذه الليلية، لعل  ل  وج  قوي 
، ما هو مش  حثي  تةحظون يا اإلخوان أننا ماشين ف  الشرح "عند الصخرات وجبل الرحمة يقف راكبا  "ويقو : 
 . الوقت داهمنا ، لماذا؟ ألننعمما بدأنا ب  الكتاب  بعلى

ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى  :ف  حدي  جابر "الصخرات وجبل الرحمة عند راكبا  ويقف "قول : 
فجعل بطن ناقت   ،الموقف حتى أتى -صلى هللا علي  وسلم-ثم ركب رسو  هللا  ، ولم يصل بينهما شيئا ،العصر

  ..ة.واستقبل القبل مجتمع ، ؟يشإوجعل حبل المشاة بين يدي ، حبل المشاة  ،القصوى إلى الصخرات
 .طالب:......

 ؟نعم، تج  جمع المشاة؟ ال
 طالب:.......

حتى غربت الشمس  واستقبل القبلة فلم يز  واقفا   ،بين يدي وجعل حبل المشاة  ال، هذا ف  حدي  جابر، ،ال
سيما إن كان الحاج  ال ،-علي  الصةة والسةم-أفضل لفعل   الحدي ، والوقوف راكبا   ..فرة قلية  وذهبت الص

إذا كان الشخص  وتحملها، أما مربوط بطاقة الدابة هذا أيضا   ،ب  الناس إلى رىيت  لكون  ممن يقتدىن يحتاج مم
  ؟عبد هللا يا أبا تقو ويش  ،وبعض الناس ال تطيق  الدابة !مشرو  أن تقف راكب ل : قا ال تطيق  الدابة ي
 طالب:........

 أفترض أن المسألة مسألة دواب. أنت 
  ....طالب:....

 ما يدخلين ذوال.
 طالب:........

  الطبري ، استحبعلى وزن هة  : إال ويقا  ل  ،وال يشر  صعود الجبل الذي يسمي  الناس جبل الرحمة ،نعم
 وال دليل معهما، الناس يسمون  جبل الرحمة وال يعرف خبر مرفو  يثبت هذه التسمية. ،والماوردي



دعا  يوم  خير الدعا )) :بن شعيب عن أبي  عن جده مرفوعا   وي  عمر لحد "من الدعاء مما وردويكثر "يقو : 
وهو على كل  ،ول  الحمد ،كال إل  إال هللا وحده ال شريك ل ، ل  المل :عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل 

 يجتهدوهو حسن بشواهده، ويستحب للحاج ف  هذا الوقف العظيم أن  ،مخرج ف  المسند والترمذي ش   قدير((
ن لبى أو قرأ شيئا  من القرآن ،والتضر ، وأن يرفع يدي  حا  الدعا  والدعا  ف  الذكر ألن  هو أفضل األذكار  وا 

وحده ال شريك  ،ال إل  إال هللا)): بن شعيب عن أبي  عن جده وويسن أن يكثر مما جا  ف  حدي  عمر  ،فحسن
يوم دعا  خير الدعا  )) :ويش االرتباط بين قول  اآلن ((وهو على كل ش   قدير ،ل ، ل  الملك ول  الحمد

 يعن  ف  هذا اليوم وف  غيره الجملة لها ارتباط بما قلبها أو مستقلة؟  ((وخير ما قلت ...عرفة
 عرفة. المقصود بها أنها مرتبطة...... استشهاد العلماء بها يدل على أنطالب: 
 ..((ال إل  إال هللا وحده ال شريك ل  :أنا والنبيون من قبل  عا  دعا  يوم عرفة، وخير ما قلت))خير الد :الحدي 

 نعم؟  ؟إلى آخره، يعن  خير ما قلت ف  هذا اليوم أو خير ما قلت مطلقا  
 طالب:....... 

؟ يقولها من باب الحاج ال يقولها ف  عرفة أو يقولها من باب أولى إذا كان خير مطلقا   إذا   ،، مطلقا  نعم مطلقا  
 أولى.

 .......طالب:.
 ؟نعم

 طالب:........
  ؟ويش رأيك
  .يح  ويميت ف  العشر ثابتة وف  المائة غير ثابتة ......ألنه يا شيخ ف  الحديث ما ورد.طالب: 

 ؟نعم
 طالب:........

 يكثر من هذا كل .، ويتضر  ويكثر من األذكار، وقرا ة القرآن يدعو
 طالب:........

 هللا هات. إي ، يا
يكون هاا الاكر والدعاء أفضل من قراءة  أن يقول: كل عبادة ف  وقتها أفضلأقصد لو أراد لكن طالب:......

 القرآن... هاا وقتها.
المقصود أن  ،لكن تنو  العبادات مطلوب ((خير الدعا  دعا  يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل ))

 والثنا  علي . ،يله  بذكر هللا ودعائ 
 .....طالب:...

  ؟نعم ،ويهلل ويقرأ القرآن، والقرآن أفضل األذكار ويدع
 طالب:........



ضة  من  ،وسق  الما  ،إذا وجد من يتولى خدمة الحجي  بإطعام الطعام ،وهللا الناس كل ميسر لما خلق ل  وا 
يوا  الناس هذا نفع ،ال يجد مأوى  ا، أو بأعظم األجرين مثل هذ ،ويرجى أن يفوز بأفضل األجرين ،متعدي  وا 

أو كان من هذا النو  وأراد أن ينو  يأت  بهذا وهذا ال شك أن   ،لكن إذا لم يكن من هذا النو  ،ألن هذا متعدي
 وقرره أهل العلم ف  رسائل.  ،أفضل، تنو  العبادات مطلوب شرعا  

 .وقف يدعوخطبة....... يعن  من بعد ال...-صلى هللا عليه وسلم-طالب..... وهل وقف النب  
 عروف.المهذا 

ال فالو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر ومن وقف ول"يقو :  من فجر  "يوم النحر وهو أهل له ص  حجه وا 
ف  طريق  بالسيارة ولو كان مرور  ،ولو لحظة فجر يوم النحر، من وقف يعن  حصل ووجد بعرفة يوم عرفة إلى

مر والناس حجاج، مروا بعرفة مرور على  ،ولو كان نائم عند الجمهور، ا  ، نعم ولو لحظة أو نائماإلسفلتعلى 
عند جمهور العلما  وعند أب  ثور ال يجزئ ال يجزئ النائم، لماذا؛  ا  ولو نائمحاج، وهو نائم  السيارة وواحد منهم

ألن الوقوف عبادة ال بد فيها من إرادة، استدال  الجمهور ما سيأت  ف  حدي  عروة بن مضرس حينما جا  من 
إن يا رسو  هللا  :بمزدلفة حين خرج إلى الصةة فقلت -صلى هللا علي  وسلم-يت رسو  هللا قا : أت  جبل ط 

  من ح ؟ ل فهل ،وهللا ما تركت من جبل إال ووقفت علي  ،وأتعبت نفس  ،أكللت راحلت   ،ط  لجئت من جب
قف قبل ذلك بعرفة ووقف معنا حتى ندفع، وقد و  ،من شهد صةتنا)): -صلى هللا علي  وسلم-فقا  رسو  هللا 

 ؟ وصحح  الترمذي، الشاهد من  ،رواه الخمسة فقد تم حج (( أو نهارا   لية  
 .نهارا   أو ليال  طالب: 
 هاا هو القصد.  ،القصد منهطالب: 

ال ما ص ؟ لكن هل معنى هذا أن أجيز عنده، ما ترك جبل إال ووقف  هو ح  عروة بن مضرس، حج  ص  وا 
 هو ما ترك جبل إال وقف عنده. ؟ن  مر بعرفةهل ف  الحدي  ما يد  على أ

 طالب:........ 
 وال يمر بعرفة.ط    من ئيج ،ما هو بأكيد ،هو بأكيد ما

 . هتشريع ولم يقصد تصحي  حج -صلى هللا عليه وسلم-يكون جواب النب   إاا  طالب: 
في ، واحتما  أن يكون  ألن  ما ترك جبل إال ووقف ؛يد  على أن حج  ص  أو لم يص  ما ف  الخبر ما ،نعم

ف  حديث  صح   -علي  الصةة والسةم-جبل إال  الذي يسمى جبل الرحمة، نعم من هذه الجبا ، فالرسو  
عند هذا الجبل ولم يقصد، يعن  لو افترضنا أن عروة بن مضرس وقف عند هذا الجبل مع غيره من  من وقف

وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار؟  ،-ةة والسةمعلي  الص-علي  قول   الجبا  الت  مر فيها أال ينطبق
القصد غير معتبر، وهذا الذي يستد  ب  أهل العلم على أن النائم يص  وقوف  بعرفة يعن   إذا   ،ينطبق علي 

 بعرفة.جوده مجرد و 
 .. .طالب:.....

ال بطريق ،  وقف  ،إي  يعن  ما وقف.وا 
 طالب:.......



  ؟كم القرار، يص  حج ، نعمإن الهوى ل  ح :مقتضى قولهم
 . طالب:.......
من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع فكون  يمر بطائرة لكن هناك مقاصد، مقاصد  ،مقتضى قولهم

 ؟نعم ،أن  وقف بعرفة أو يصدق علي  عرفا   ح ، : و نق
 . طالب:.......

 كيف؟
 إاا أوقف الطائرة.طالب: 

ولو  ولو جاهة   ،بها ا  لو مار و  ،يكف  ولو لحظة ون:هم يقولا على سما  عرفة، م الطيارة تمش  ألف ،وقفما 
 .نائما  

  ....يا شيخ إاا كان. :أقولطالب: 
 ؟يعن  مسلم مكلف عاقل، محرم، نعم لكن  أهل للح 

 دقيقتين خم  دقائق.  وقف....ا أبما أوقفت خالص  :خالص أنتم تقولوا :طيب إاا كان قالطالب: 
 أنها عرفة.  دري يوهو ما مر  "وكذلك المار والجاهل أنها عرفة" اسمع ،أوقف، ولو مارا   :هم ما قالوا ل  ،ال ،ال

 .....يا شيخ هل مثلطالب: 
رادة ف  مثل هذا الصورة الوقوف؛ ألنها عبادة ال حقيقة قو  أب  ثور أن  ال يجزئ    ...بد فيها من قصد وا 

.... يحتمل أنه وقف ف  كل جبل ينوي بالك ليسخل الرسول فيما بعد بن........ عروة قول.نناقش طالب: 
نه... ألنه هو سخل أ....... ولي  فيه صراحة .......... فيحتمل أنه قصد وها  مناقشةيدري.ألنه ما 
 معتن  بكل جبل يقف عليه؟...... الرسول.

 اللهم صل على محمد.
 .صل، ما استفصل من ما استف -علي  الصةة والسةم-المقصود أن البن  

 . طالب:.......
  ؟هل أنت قصدت جبل بعين  أن تقف عنده ،ما استفصل من  لكن

 قصدها كلها ليكون واحد منها. طالب: 
 فترض هذا. لكن هو جبل من طلع من ط   وكل جبل يقف عنده ا

 .. طالب:.....
الوقوف عند  ل حا  هذا قو  الجمهور،على ك خاص،يكف  بمثل هذا، وال يلزم القصد ال ئ يعن  القصد العام يجز 

 الفجر بعرفة أصل الحنابلة كما نص علي  المىلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعن  لو قا : 
ال ما يكف ؟ من وأستمر   فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.أطلع، يكف  وا 

 ..طالب:......
 تفصيل .  ، كون  يلزم  ما يلزم  هذا يجئالكةم على اإلجزا 

 .. طالب:......



 ؟كيف
 . طالب:.......

أفطر  ،وطلع مسك عرفة من أولها إلى آخرها وجلس بمزدلفة ،افرض أن  طلع صلى الفجر بعرفة ،ال، ال
 الصب  بمزدلفة.بمزدلفة، افطر الساعة سبعة 

 . طالب:.......
 من انصرف إال بعد الناس ثة  مرات، وال الناسالثان ، جلس بمزدلفة أكثر جلس إلى أن أصب  الفجر 

 مزدلفة. 
 .... فة إلى فجر يوم النحر بعرفة........... فجر عر طالب: 

 :هو هذا وقت الوقوف عنده، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، مثلما إذا قلنا ،ال، ال
يصل  العشا  من يكبر تكبيرة  ن  الزم: إهل نقو  ،على قو  لى طلو  الفجروقت العشا  من مغيب الشفق إ

 ما يلزم.  ..؟....يسلم من مغيب الشفق والاإلحرام 
 طالب:........

طلع راح  طلو  الفجر يوم عرفة وطلع،ع مغيب الشفق، وهذا وقف مع هو صلى هذا الشخص صلى م إذا   ،إي 
 شان يجلس يوم كامل من صةة الفجر إلى صةة الفجر هناك. على مزدلفة 
  ..... ما يكون جزء من الليل.....طالب:

ال ما يجز  ئ ، المسألة يجز ..مسألة خل     ؟ ئ وا 
 طالب:.......
 ........لكن ما أنت بمقتنع
 . طالب:.......

ليلهم وعمدتهم كما قا  المىلف ود ،على كل حا  الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر
 ))أية ساعة من ليل :وف  رواية ((أو نهارا   د وقف قبل ذلك بعرفة لية  وق))ألن  يقو :  حدي  عروة بن مضرس؛

 . ئ يجز  حينئذ  ، و إذا وقف بعد طلو  الفجر من يوم عرفة ص  أن  وقف بعرفة نهارا   حينئذ  و  ((أو نهار
 ....لكن هناك نه  عن أن ينصرف قبل الغروبطالب: 

ال ما يجزئ  ،مسألة أخرى هذه تجئ والشافعية قالوا: من بعد زوا   ،عندهم يجزئ الحنفية؟ مسألة منفكة، يجزئ وا 
انتظر لم يدخل عرفة إال  -علي  الصةة والسةم-الشمس من يوم عرفة ال يص  الوقوف قبل الزوا ؛ ألن النب  

الركن إال بعد غروب  اإلمام مالك يقو : ال يبدأ وقت الوقوف ((خذوا عن  مناسككم))وقا :  ،بعد الزوا 
 معنى هذا؟ يش الشمس، إ
 ال يجزئ.  :على قولهطالب: 

 على قو  من؟ 
 اإلمام مالك.طالب: 

  ؟ل  ما يجزئ ويش هو ال



 وقوفه ف  الصباح. طالب: 
 وعلى قو  الحنفية وال قو  الشافعية.

 أي نعم ألنه من بعد الظهر.طالب: 
رض  -د الرحمن بن يعمر لحدي  عب ؛وقت الوقوف الركن إال بعد غروب الشمس يبدأعند اإلمام مالك ال  إي ،

الح  )) :فأمر منادي ينادي ،وهو بعرفة فسألوه -صلى هللا علي  وسلم-أتوا رسو  هللا من نجد  اأن ناس -هللا عن 
من ))ابن خزيمة وابن حبان والحاكم رواه الخمسة وصحح   من جا  ليلة جمع قبل الطلو  فقد أدرك(( ،عرفة

 ،يعن  كون  يجزئ الوقوف بعد غروب الشمس يجزئ ليلة العيد؟ ليلة جمع ((جا  ليلة جمع قبل الطلو  فقد أدرك
ح ،  -علي  الصةة والسةم-الرسو   ،هل يعن  هذا أن  هو الوقت المفترض للوقوف؟ ال ،يجزئ الوقوف بعرفة
 . وذهبت الصفرة قلية   ،الشمس من الزوا  إلى أن غربت ووقف بعرفة نهارا  

ألن الكافر ال تص  من   ليس بسكران وال مجنون، محرما   ل للح  بأن يكون مسلما  أي أه "وهو أهل لالك"قول : 
، والنائم تقدم محة النية منهللح ، والسكران والمجنون ال يعتبر وقوفهما لعدم ص وغير المحرم ليس أهة   ،العبادة
 . ..يش يص  وقوف ، المغمى علي أن  إ

 ... طالب:......
المغمى علي ، إحنا قررنا أن المجنون والسكران ال يص  وقوفهما، النائم قرر أهل ند ع جئتما بعد  :ال أنا أقو 

 ق بالنائم أو بالمجنون. حلالمغمى علي  ي العلم أن  يص  وقوف ،
 .... طالب:....

إن كان ثةثة أيام فأكثر وما كان دون ذلك، ف ،بالنسبة للصةة بين ما كان ثةثة أيام فأكثر هم يفرقون  ،نعم
ق بالنائم، وعلى هذا إذا أغم  علي  أدخل العناية ثةثة أيام أربعة حفهو ملأقل بالمجنون، إذا كان  ؟يشلحق بإفي

 أيام يأمر بالقضا ؟ 
 .طالب:......

ق بالنائم فيص  وقوف  أو يلحق بالمجنون حليأمر بالقضا ، هل المغمى علي  م ال يأمر بالقضا ، لكن يومين؟
ق حلحلق بالمجنون فة يص  وقوف ، نعم، وعند أب  حنفية ومالك مافعية على أن  مفة يص ؟ الحنابلة والش

 بالنائم فيص  وقوف .
لم يكن كذلك فة يص  حج  لفوات وقت ن يعن  وا   ،زمن الوقوف ألن  حصل بعرفة ف  "ص  حجه"قول : 

 فقط  ومن وقف ليال   ،عليه دمودفع قبل الغروب ولم يعد قبله ف ومن وقف نهارا  "وقوف المعتد ب ، هنا يقو : ال
ودخل بعد  ،ما دخل عرفة إال بعد أن صلى الجمع الظهر والعصر ،تحرى السنة من وقف بعرفة نهارا   "فال

خالف فعل  يعن  دفع منها قبل الغروب، ،وجلس فيها إلى قبيل الغروب ثم انصرف قبل الغروب ،نعم ،الزوا 
حتى غاب  الشمس، وذهبت الصفرة قلية   غربتحتى  لم يز  وافقا  ": دي  جابرح -مسةالصةة والعلي  -النب  
، نعم؟ ال ش   أنا برجع على شان ما يلزمن  دم :عليك دم، قا  :إذا عاد، خرج قبل الغروب ثم قيل ل  "القرص
 ألن  ؛لم يعد فقد نص المىلف على أن  يلزم  دم أي شاةن ألن المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار، وا   علي ؛

من ))قا :  -مارض  هللا عنه-، لما ورد عن ابن عباس وهذا هو المذهب، ومذهب الحنفية أيضا   ،ترك واجبا  



على ابن  موقوفا   ف  المجمو  وصحح  النووي  ،لك ف  الموطأارواه م ((يهرق دما  أو ترك  فل نس  من نسك  شيئا  
ألنهم  ، عند الشافعية ال يلزم  ش  ؛ن الواجباتف  اإللزام بالدم لمن ترك أي واجب م عباس، واعتمده أهل العلم

على هذا لو وقف من الزوا  إلى  ،يرى ركنية الوقوف ف  الليلال يرون الجمع بين الليل والنهار، وتقدم أن مالك 
 ماذا يلزم  عند الحنابلة؟ نعم؟  ،قبيل الغروب بربع ساعة ثم خرج

 طالب:...... 
ال يص  حج  إال إذا والحنفية، عند الشافعية ال ش   علي ، عند المالكية إذا لم يرجع يلزم  دم عند الحنابلة 

 ، نعم.رجع وقف بالليل
لحدي  عبد الرحمن بن يعمر  ؛ال نعلم في  خةفا   :الكبير قا  ف  الشرح "فقط فال دم عليه ومن وقف ليال  "

 وتقدم. ((فقد أدرك الح  من أدرك عرفات بليل)) :السابق
ويبيت بها،  ،ويجمع بها بين العشاءين ،ويسرع ف  الفجوة ،الغروب إلى مزدلفة بسكينة ثم يدفع بعد"قا : 

يدفع الحاج بعد غروب الشمس  "له إليها بعد الفجر ال قبلهو كوص ،وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم
غير سرعة وال طيشان وطمأنينة من  وتىدة بسكينة -علي  الصةة والسةم-من عرفة إلى مزدلفة كما فعل النب  

 وتهور كما يفعل  كثير من الناس.
ورك صيب ميل ان رأسهإوقد شنق للقصوى الزمام حتى  -صلى هللا علي  وسلم-يقو  جابر: دفع رسو  هللا 

حتى تصعد، ويش  الناس السكينة السكينة، كل ما أتى حبل من الحبا  أرخى لها قلية   ارحل ، ويقو  بيده: أيه
 الحبل هذا؟ 

 .. لب:.....طا
ال ش   مرتفع ،وهنا الش   المرتفع م،هناك حبل المشاة يعن  مجتمعه :قلنا يرخ  لها الزمام  ،إما كثيب رمل وا 
 لماذا؟ من أجل أن تأخذ عزم ك  تطلع، ك  تصعد هذا المرتفع.  قلية  

يعن   ،جد فجوة نصفإذا و  ،يسير العنق -صلى هللا علي  وسلم- رسو  هللاكان  :أسامةف  البخاري من حدي  
والسنة أال يصل  المغرب  ،والعنق انبساط السير، والنص فوق العنق، ويجمع بين العشا ين بها بمزدلفة ،أسر 

ن العلة السفر يقو : ال : إوكل على مذهب  على ما تقدم ف  الجمع بعرفة، من يقو  ،والعشا  إال بجمع بمزدلفة
 ؛يجمع ويقصر للنسك يقو : ، ومن يقو : السبب النسكة القصرفن مزدلفة أقل من مسايجوز لمن كان مكان  ع

 أو ال تجمعوا، وهذا تقدم.  ،أتموا لم يحفظ عن  أن  قا : -علي  الصةة والسةم-ألن النب  
 ..... طالب:....

الصةة ال تصلى إال بجمع، فإذا صةها قبل جمع منهم من يأمر هذه  العلما  نصوا على أن ؟ذا يصنعإي ، ما
ت، كما هو قو على تأخيرها إلى مزدلفة خروج ال اإلعادة، والجمهور على أن الصةة صحيحة، لكن إذا ترتبب

، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف ما يصلون إلى جمع إال مع طلو  الفجر مثة   كثرة الزحام أحيانا  مع مةحظ اآلن 
ف  الوقت أو انتظر  : صل، نعم، نقو وعمر  كما ف  حدي  عبد هللا بن ،الليل فيخرج وقتها على القو  المختار

 حتى تصل جمع؟ 
 .... .طالب:....



أو هناك فعل من  الصةة إال بمزدلفةهذا  ة، لكن هل هناك أمر بأال تصلىأحد إال ف  بن  قريظ نعم، ال يصل 
 ،ة أمرظوهناك ف  قصة بن  قري ،هذا فعل ؟مع ما تقرر من أحادي  المواقيت -علي  الصةة والسةم-النب  

للوقت، ومنهم من آخر الصةة خرجت عن وقتها  ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصو  تحصية  
اَلَة َكاَنْت َعَلى  :هنا ما ف  أمر، حدي  المواقيت وكل ل  وج ، لكن وصةها ف  المكان الذي أمر ب ، }إ نَّ الصَّ

ن يَن ك َتاب ا مَّْوق وت ا{ فعل ذلك ال يعن  أن  واجب والزم،  -علي  الصةة والسةم-وكون   [النسا ( سورة 801)] اْلم ْؤم 
   فوات الوقت يصليها ف  الطريق. ش  فعلى هذا إذا خ  
 .. طالب:......

 ؟وين
 .. طالب:......

  ؟يشإلو وصل قبل وقت 
  طالب:.......

، ولو كان ل إلى مزدلفة يصل تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يص وأتقديم   ألن الجمع محل ؛سهل هذا ،سهل
ألن من أهل  ؛اإلشكا  فيما لو خش  فوات الوقت ،سهل ههذا أمر  ؟ويش المانع ،الظهرصةة ت قو ف  أو  

  ؟لكن  قو  مرجوح، نعم من صةها قبل مزدلفة يلزم  إعادتها، :يقو من العلم 
 ... طالب:.....

-علي  الصةة والسةم-ت الذي وصل في  النب  هل يلزمك أن تصل ف  الوق نعم،لظروف، عيا أخ  أنت خاض
نتأخر؟ تقدم علي  وال نمن مقاصد الشر  بحي  ال  -علي  الصةة والسةم-؟ هل الوقت الذي وصل في  الرسو  

بمزدلفة، لكن أنت يمكن  واحتما  تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعا    ،احتما  تصل قبل ،لظروفخاضع 
ألن  ل  أن يصل  ف  المغرب يجوز؛ ر ف  الصةة حتى يدخل وقت العشا ؟ أما يجوزأن تطرح هل ل  أن يتأخ

 نعم. ،تأخيرا   وأ يجوز تقديما   :كما قا  أهل العلمالجمع 
قامتين قا  جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها  ، يعن  لم يصلولم يسب  بينهما ،المغرب والعشا  بآذان واحد وا 

-طلع الفجر، اضطجع رسو  هللا  حتى -صلى هللا علي  وسلم-رسو  هللا  السبحة يعن  السنة، ثم اضطجع
استغرق الوقت كل   -علي  الصةة والسةم-حتى طلع الفجر، هل معنى هذا أن النب   -صلى هللا علي  وسلم

 ،قال  بعضهم ؟تهجد وال أوترمن صةت  الجمع إلى أن طلع الفجر ما جلس مع أصحاب  وال أمر وال نهى وال 
، وأن ينام أكبر قدر -علي  الصةة والسةم-ا : إن الوتر ف  هذه الليلة ال يستحب، المستحب اإلقتدا  ب  ق

ولم يحي  تلك  ،ممكن ويحصل الراحة التامة لةستعداد ألعما  يوم النحر، ابن القيم يقو : ثم نام حتى أصب 
ليلت  العيدين لم يمت قلب  يوم  ))من أحيا :ش  ، يعن  حدي  ينوال يص  عن  ف  إحيا  ليلت  العيد ،الليلة

علي  -أن النب   ا  ليلت  العيدين ش  ، لكن األصلنعم، وال يص  عن  ف  إحي ،ضعيف جدا   تموت القلوب((
كان ال  -علي  الصةة والسةم-؛ ألن النب  يوترهذا  وعلى، وال سفرا   كان ال يد  الوتر حضرا   -الصةة والسةم

 .للعدم ، يقو  ابن القيم: وعدم النقل ليس نقة  ا  وال سفر  ا  حضر ت  الفجر ال وال ركعيد  الوتر 



خذوا ))وقا :  ،بات بها -علي  الصةة والسةم-ألن النب   ؛من واجبات الح  ،والمبيت بمزدلفة من الواجبات
 -سةمعلي  الصةة وال-ولترخيص   ؛لحدي  عروة بن مضرس وغيره ؛وهذا مذهب الجمهور ((عن  مناسككم

م ال يرخص لهم إذا أن غير الضعفة يختلف حكمه على د  ةضعفلل -علي  الصةة والسةم-، ترخيص  ةضعفلل
 يلزمهم البقا  والمبيت بمزدلفة. 

علقمة عن بعض التابعين كالحسن و  بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أكان الح ، هذا محفوظ
ولو  ،ال ؟ن  سنة ال ش   ف  ترك ، لو كان ركن يرخص للضعفة؟ نعمواألسود، يقابلهم قو  بعض الشافعية أ

 المسألة أن  واجب وليس بركن.  القو  الوسط ف  هذه الضعفا  إلى ترخيص؟ إذا  كان سنة يتحاج 
للحاج إذا وقف بمزدلفة أن  "وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله ،وله الدفع بعد نصف الليل"يقو : 
والحكم للغالب، فإذا  ،بالليل بمزدلفة، والمبيت النوميلزم  المبيت  :لماذا؟ ألن  قا  ،ها بعد منتصف الليليدفع من

للغالب، فإذا افترضنا  ؟يشزدلفة؛ ألن الحكم للغالب، الحكم إيت ف  ليلة العيد بمابات غالب الليل أخذ حكم الب
، من النصف الثان  ولو يسيرا   ى هذا النصف شيئا  إلأن  يجب علي  أن يبيت نصف الليل فيحتاج إلى أن يضيف 

 وعلى هذا يكون قد بات غالب الليل. ،الثان نصف فقد ضمنا جز  من الإذا ضمنا النصف األو  
........ وهو وصل الساعة العاشرة، إاا جل  ونصف.إحدى عشر  ةالساع نصف الليل :يعن  لو قلناطالب: 

 ...احدة........ ينظر إلى ما بعد.الو ...... ثالث ساعات يعن  إلى إلى.
فقد  يسيرا   فإذا بق  بعد منتصف الليل ولو شيئا   ،ألن الغالب يأخذ حكم الكل فالحكم للغالب إي ، اسمع اسمع؛

وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل، ما هو من أو  الليل،  ،وب  قا  الشافعية ،مضى غالب الليل، هذا المذهب
 راثنا عشلى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة يجلس إوصل الساعة إحدى عشر إذا وصل قبل منتصف الليل، 

ألن  وجد ف  هذا المكان غالب الليل، يعن  بعد  منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة؛ تصف الليل يجلس إلىين
  ؟أن مضى غالب الليل بعض النظر عن وقوف  أو مكث  ف  هذا المكان هو بعين  غالب الليل، نعم

 .. ....طالب:.
 ؟نعم ،للجميع، نسمع بقية الكةم ال أبدا   ،هذا للجميع عندهم، للجميع ،ضعفا للما هو بو  ال ،إي 

 ... طالب:.....
، هذا ، لكن نحن نقرر مذهب على ما ذهب إلي  الماتن أوال  -إن شا  هللا- بيج  بقية الكةم، بيج  بقية الكةم

ال فمن وص إلى طلو  الفجر ولو لحظة، إذا وصل بعد منتصف الليل هذا ما ل  و إذا وصل قبل منتصف الليل وا 
 صار الباق  يكفي  أن يجلس ولو لحظة، إذا  الليل عنده إشكا ، هذا ما عنده مشكلة، إذا وصل بعد مض  أكثر 

إذا مضى أكثر الليل خةص انتهى وقت رون إلى الليل، ؟ هم ينظللشخص أو لليل -وصف المبيت-الوصف 
علي  أن يبيت مقدار من الساعات نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج غالب  اجالمقصود بذلك الحوليس  ،المبيت

لو وجد ف   ،ال ،غالب الليلمثة  ال بد أن يمك  خمس ساعات  :الليل، إذا افترضنا أن الليل تسع ساعات نقو 
وعند الحنفية ولو لحظة ألن  مضى غالب الليل،  ؛ولو لحظة على كةمهم ،منتصف الليل الثان  يكفي  أثنا  أو

 ؟من طلو  الفجر إلى قبيل طلو  الشمس من يوم النحر، نعم
 . طالب:......



 كةم من؟ 
 . طالب:......

ال الكةم من ال الحنفية ؟ل  قبل؟ كةم الحنفية وا    ؟يش؟ الذين قالوا إالحنابلة والشافعية وا 
  طالب:.......

عند الحنفية  ،نعم ،حب الكتاب، ال اسمع قو  الحنفية ترى العجبهذا القو  األو  قو  الحنابلة الذي قرره صا
  ولو لحظة من طلو  الفجر إلى قبيل طلو  الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحا ، ف  أي جز 

ال شرعا  و من أجزا  الليل من وص ال عرفا   ل  إلى طلو  الفجر، نعم زمن حط الرحا  هذا يسمى مبيت لغة وا   ؟وا 
ذا نسبنا قو  الحنابلة والشافعية إلى هذين القولين، ن باب أولى قو  الحنفية،وم األفارقة  إذا   ،غير هذه األقوا  وا 

امرأة واحدة عجوز ونزلوا مدة ربع ساعة ومشوا على  مالذين جا وا ف  باص وعددهم خمسون من الرجا  ومعه
 معهم ضعفة.  أة ليترخصوا بها، يقولون:مر  وا بهذه الرأي مالك نعم زايدين على القدر المطلوب، جا

والشافعية بحدي  أسما  بنت استد  الحنابلة  ،حدي  أسما ، اسمع يا أشرف، اسمعاستد  الحنابلة والشافعية ب
متفق علي ،  ،عنلظأذن ل -صلى هللا علي  وسلم-وقالت: إن رسو  هللا  ،حي  دفعت لما غاب القمر ركأب  ب

  ه؟ا، هاآلن ف  دليل
 . .......طالب:

الدليل مخالف للدعوى غير  ،ما هو بوج  واحد، الدليل مخالف للمدلو  ،اآلن الدليل مخالف للمدلو  من وجوه
 جوه. و مطابق للدعوى من 

 بالقمر ال بنصف الليل. االرتباط: األو الوج  
فإذا  ،وه  ظعينة ،ظعنأذن لل -صلى هللا علي  وسلم-إن رسو  هللا  :ن  وقالتاألمر الثان  أو الوج  الثان : أ

فالمتأكد ف  حق  ،أذن للظعن يدخل ف  األذن للظعن الرجا ؟ ما يدخل، هذا الحدي  ظاهر ف  حق الضعفة
كما تقدم  -علي  الصةة والسةم-والصةة بها إلى اإلسفار اقتدا  ب   ،األقويا  البقا  ف  مزدلفة إلى طلو  الفجر

 . -رض  هللا عن -ف  حدي  جابر 
وا  قو  الحنابلة والشافعية، وأضعفها قو : نجد مذاهب األئمة األربعة كلهم، إذا نظرنا إلى أمثل هذه األقوهكذا 

 وهو محل المبيت. ،بالليل لهالحنفية الل  بعد طلو  الفجر، المالكية ف  ضعف ظاهر، لكن أس
 االختيارصو  إال ف  حا  للو كل حا  المتأكد ف  حق األقويا  البقا  من وصول ، وال يلزم بوقت معين  ىعل

الناس المضطرين ما يصلون مزدلفة إال ف  منتصف الليل، وأنا ممكن أصل الساعة ثمان، ليش  :يعن  إذا قا 
ال أفعل وأترك وأرجع مع الناس ف  منتصف  ما أروح أدخل مكة وأفعل بعض األمور المستحبة وأطوف نفل وا 

 ،لكن تبقى إلى أن تصل  الصب  بمزدلفة فمتى وصلت،نعم إن كنت مضطر غير مختار  ،الليل؟ نقو : ال
 .-علي  الصةة والسةم-وتقف عند المشعر إلى اإلسفار، كما فعل النب  

 .... طالب:....



أذن لسودة  -علي  الصةة والسةم-ألن النب   ة؛فة، النسا  كلهن ضعفوهللا الل  يظهر أن النسا  كلهن ضع
ه  ترى أنها أهل ألن ف ،شابة ف  ذلك الوقت لى أنها ترى وه  قوية جدا  لو استأذنت فد  عن وتمنت عائشة أ

 مع قوتها وشبابها.  يىذن لها
ألن  ترك  ؛إن دفع قبل منتصف الليل فعلي  دم كما لو فات  المبيت بها بأن وصل إليها بعد طلو  الفجر ال قبل 

ل  كوصو  ،عن  إن دفع قبل منتصف الليل علي  دم، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة، كةم الماتن وقبل  يا  نسك
ال ال؟ على كةم  إليها بعد الفجر ال قبل ، مسك السرة  نعم يلزم  دم.  وال وصل إال بعد الفجر يلزم  دم وا 

 .....ما عليه ش ءطالب:.....
 ؟وين

 . ...كالم األحنافطالب: 
إال وسعها،  ال يكلف هللا نفسا   ؟، يلزم  دمإي  لكن عند كةم المىلف، شخص غير مختار مكره على هذا العمل

 .-إن شا  هللا تعالى-األظهر أن  ال ش   علي   ؟السرة إلين طلع الفجر، نقو : عليك دمها  مسك
ويحمد هللا ويكبر   ،"أو يقف عند  "،فرقاه" :ف  بعض النسخ فذاا صلى الصب  أتى المشعر الحرام فيرقا ""قا : 
َاا َأَفْضت   :ويقرأ نَد اْلَمْشَعر  اْلَحَرام {}َفذ  وْا ّللا َ ع  ر  ْن َعَرَفاٍت َفاْاك  اآلتين، ويدعو حتى يسفر،  [( سورة البقرة891)] م م  

ين الحمص والبندق، فذاا وصل إلى ، وأخا الحصى، وعدد  سبعون حصاة، بفذاا بلغ محسرا  أسرع رمية حجر
 إلى آخره.  ...منى"

وصلى الفجر  ،حتى طلع الفجر -صلى هللا علي  وسلم-جع رسو  هللا : ثم اضط-رض  هللا عن -يقو  جابر 
قامتين قامة، يعن  حينما قا : الجمع بين الصةتين الظهر والعصر بأذان وا  وبين  ،حين تبين ل  الصب  بأذان وا 

قامتين، والحاجة إلى ا بأذان  لكن هناك حاجة إلى أن يقو : ،ف  مثل هذا داعيةلتصري  المغرب والعشا  بأذان وا 
قامة ف  صةة الصب  أو هو تصري  بما هو مجرد توضي ؟  أو  مل أن تكون صةة الصب  بأذانينتحهل يوا 

قامتين   ؟أو بإقامتين يحتمل غير هذا؟ نعم بآذان واحد وا 
  طالب:.......

 ؟بمجرد توضي : هو تصري  بما هو نقو 
 طالب:.......

قامتين، بأذان و  هذه مسألة ال خةف فيها، يعن  إذا وجد الخةف حد اف  الجمع ف  عرفة ومزدلفة بأذانين وا 
قامة واحدة كما ف  بعض الروايات فهنا ال خةف ف  ذلك، وصلى الفجر حين ، ويقو  ب  بعض أهل العلم، وا 

قامة ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام  ،تبين ل  الصب ، يعن  صةها بغلس ف  أو  وقتها بأذان وا 
حتى أسفر  فلم يز  واقفا   ،وكبره وهلل  ووحده ،-عز وجل-دعاه دعا  من؟ دعا  هللا  ،ة فدعاه وكبرهفاستقبل القبل

لك  يطو  قوت  -السةمعلي  الصةة و -فع قبل أن تطلع الشمس، فيصل  الفجر بغلس اقتدا  ب  ، فدجدا  
 ك ألن  من عةمة الح .لفة سم  بذلالدعا  والذكر، فإذا صةها أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بمزد

سم للمزدلفة، وقا  بهذا العمدة، المشعر الحرام ف  األصل اف  شرح  -رحم  هللا تعالى-يقو  شيخ اإلسةم 
الحرام يشمل مزدلفة وعرفة  رالحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك، المشع : المشعرغيره، وقا  بعضهم



هل ه  مزدلفة  م"ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرا: "وف  الحدي ومنى وغيرها، لكن المقصود ب  ف  اآلية 
 الحرام وهو في ، إذا   ، فكيف يقو  جابر: حتى أتى المشعرمكان خاص بدليل أن  كان ف  مزدلفة ،كلها؟ الجبل

 .المشعر الحرام أخص من كون  المزدلفة
ن كان ال يحرر المسائل تحريرا  المعروف أن  من أطو  المناسك وأنو ف  منسك ابن جاسر مفيد األنام   فعها، وا 

نفس مزدلفة" ف  المشاهد ف  زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح ف  نفس مسجد "يقو :  ،كما ينبغ 
ال وقف عنده"المسجد، يقو :  -ألن هللا  "ويكثر من الذكر والدعا والمطلوب الذكر عنده ال فوق ، " "فيرقاه وا 
نَد اْلَمْشَعر  اْلَحَرام {: يقو  -سبحان  وتعالى وْا ّللا َ ع  ر  فيرقاه أو يقف " :كيف يقو  هنا [( سورة البقرة891)] }َفاْاك 

 . عنده -سبحان  وتعالى-األصل أن يقف عنده ليذكر هللا  "عنده
 .. طالب:.....

 ؟وين
 .. طالب:.....

نده، ويكثر من الذكر والدعا  حتى ما يلزم من  أن يكون رقاه أو جلس ع ،أتاه "حتى أتى المشعر الحرام"
  يستجيب ل .

  .أزيل يعن طالب: 
بن جاسر من أهل اسوي باألرض وأقيم المسجد مقام ، وهو من أهل العناية بهذه األمور، الشيخ و  ،أزيل نعم
وهو عمدة ف  تحديد هذه األماكن  ،لتحديد أماكن المشاعر -رحم  هللا-ويرأس لجان من خمسين سنة  ،العناية

 . -رحم  هللا تعالى-هو اشترك ف  وضعها  ،العةماتو 
 يا شيخ بعض أهل العلم يحكم...... أكثر من سنة. طالب: 

 "الحرام المسمى قزح ف  نفس المسجد "المشاهد ف  زماننا هذا هو أن المشعرعلى كل حا  الشيخ يقو : 
 ،ألن ذلك هو فعل الجاهلية لشمس؛ووقار، وال ينتظر حتى تطلع افإذا أسفر صار قبل طلو  الشمس بسكينة "

"أشرق  ويقولون: ،: كان أهل الجاهلية ال يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس-رض  هللا عن -قا  عمر 
  ..".ثبير

 طالب:......
واه البخاري، ر  ،، فأفاض قبل طلو  الشمس-علي  الصةة والسةم-فخالفهم النب   "ما نغير"كي :تتمة كةمهمنعم 

، سم  بذلك ألن وهو وادي بين مزدلفة ومنى "فذاا بلغ محسرا  أسرع رمية حجر"يقو :  ي محسر،فإذا بلغ واد
ال حرك دابت  ا  إن كان ماشي "أسرع قدر رمية حجر"حسر في   -ةفيل أبره- الفيل وهذا حي  يمكن اإلسرا ،  ،وا 

  ؟لكن إذا كان قدام  سيارات
 طالب:.......

ثم سلك الطريق الوسطى  تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قلية  فدفع قبل أن " :ما يمكن حدي  جابر
كان ابن عمر و ، أي حصى الجمار من حي  شا  اتفاقا   "وأخا الحصى"قول :  "،الت  تخرج على الجمرة الكبرى 

 ،، وعدد الحصى كما ذكر المىلف سبعون حصى، سبع ليوم النحريأخذ الحصى من جمع -مارض  هللا عنه-



ثةثة  ،واحد وعشرين ف  ثةثة ،سبعون  يكون المجمو  إذا   ،أيام التشريق أحدى وعشرون حصاه من وف  كل يوم
إذا أضيف إليها السبع صارت سبعين حصاة، وحجم  كما ذكر المىلف بين الحمص والبندق مثل  ،وستين

 األحادي  الصحيحة.   حصى الخذف، كما جا  ف
ن استحب الحنفية  ،هذا قو  الجمهور "وال كبيرة، وال يسن غسل  ا  فة تجزئ صغيرة جد"يقو  الشارح البهوت :  وا 

 وهللا أعلم.  ،-علي  الصةة والسةم-لكن العبرة بفعل   -مارض  هللا عنه-غسل  لوروده عن ابن عمر 
 .نبينا محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسول 

 


